INFORMAŢII BURSE SOCIALE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022
Acte necesare OBLIGATORII:
1. cerere (formular tip - se descarcă de pe site-ul facultăţii, adresa:
http://www.unitbv.ro/litere/Studenti/Burse.aspx);
2. adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri, decât
salariul - ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
3. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi si al studentului pentru atestarea venitului
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol):
4. adeverinţe cu venitul net al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august, septembrie 2021 după caz:
-

adeverinţă de salariu – sa se mentioneze neaparat VENITUL NET pe adeverinta, sau

-

cupoane de pensie, sau
cupoane de şomaj, sau

-

declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat
venituri în lunile menţionate mai sus iulie, august, septembrie 2021;

5. copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor familiei (părinţi
şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor);

Acte necesare după caz:
-

numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, Ţiriac, BRD, ING
pentru cei care NU au mai beneficiat de bursă.
Studentii care au beneficiat de bursa in anii anteriori ai aceluiasi ciclu de licenta sau master si nu si-au
schimbat contul bancar nu mai trebuie sa aduca extras de cont.

-

declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii unde
îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de
învăţământ şi nu obţin venituri proprii;

-

adeverinţă de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului minim
garantat;

-

cupoane de pensie de urmaş pe lunile iulie, august, septembrie 2021 si copie după certificatul de
deces al părintelui (părinţilor);

-

cupoane de pensie alimentară pe lunile iulie, august, septembrie 2021 si copie după sentinţa de
divorţ a părinţilor;

-

adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului + cupoanele de alocaţie pentru aceştia pe
iulie, august, septembrie 2021 (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii,
precum şi alocaţiile suplimentare);

-

copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social după
venitul soţiei /soţului];

-

-

copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei);

-

adeverinţă de la casa de copii, pentru studenţii asistaţi de aceste instituţii;

anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de familie.

Pentru dosare de bursă socială – medicală sunt necesare:
-

cererea de bursă medicală (formular tip - se descarcă de pe site-ul

facultăţii, adresa:

http://www.unitbv.ro/litere/Studenti/Burse.aspx);
-

certificat de Ia un medic de specialitate, altul decat medicul de familie, in care sa se prezinte evolutia
și tabloul clinic al problemei medicale de care sufera studentul și care se incadreaza in prevederile art.
3.1, lit. b. din regulamentul de burse, vizat de catre Dispensarul studentesc.

ACCEPTĂM NUMAI DOSARE COMPLETE!!!!!
Pentru ca verificarea dosarelor să meargă cât mai repede,
vă rugăm, aşezaţi actele în ordinea de pe lista de mai sus!
Termen pentru depunerea actelor la decanatul facultății:

29 octombrie 2021
Venitul de referință: venitul minim net pe economie 1386 lei.

